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جمعية الدول األطراف

عشرةسابعة الالدورة 
٢٠١٨كانون األول/ديسمرب ١٢–٥،الهاي

الرامية إلى تقرير المكتب عن خطة عمل جمعية الدول األطراف
الجنائية الدولية وتنفيذه للمحكمةتحقيق عالمية نظام روما األساسي

الكامل

مقدمة- ً أوال  
ـا اخلامســة بتوافـق اآلراء خطــة عملهـا الراميــة إىل حتقيــق -١ اعتمـدت مجعيــة الـدول األطــراف يف دور

)١()"خطة العمل"عاملية نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وتنفيذه الكامل (فيما يلي 

ـا ا"اجلمعية"ورحبت مجعية الدول األطراف (فيما يلي -٢ بـالتقرير السـنوي عشـرة لسادسـة ) يف دور
الذي قدمه املكتب بشأن خطة العمل وأيدت التوصيات الواردة فيه، وطلبت إىل املكتـب مواصـلة رصـد 

ا  .)٢(عشرةالسابعة تنفيذ اخلطة وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور
ملتاحـــة هلـــا وتـــدعو خطـــة العمـــل الـــدول األطـــراف إىل اســـتخدام الوســـائل السياســـية واملاليـــة والتقنيـــة ا- ٣

لتقــوم علــى حنــو اســتباقي بتعزيــز عامليــة نظــام رومــا األساســي وتنفيــذه الكامــل مــن خــالل العالقــات الثنائيــة 
) إىل "األمانة"واإلقليمية واملتعددة األطراف. كما تدعو خطة العمل أمانة مجعية الدول األطراف (فيما يلي 

م األساســي وتنفيــذه الكامــل بــأداء دور جهــة التنســيق دعــم الــدول يف جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز عامليــة النظــا
لتبـــادل املعلومـــات، يف حـــدود املـــوارد املتاحـــة، مبـــا يف ذلـــك عـــن طريـــق مجـــع تلـــك املعلومـــات واحلـــرص علـــى 

ُ                           نشرها. وتطلب اخلطة أيضا إىل اجلمعية، من خالل مكتبها، أن تُبقي خطة العمل قيد االستعراض.
مكتب اجلمعية هولندا ومجهورية كوريا بلـدين منسـقتني يقومـان ّ ، عّني ٢٠١٨آذار/مارس ٤ويف -٤

بتسيري تنفيذ خطة العمل.
ذا التقرير املدة ما بعد اعتماد التقريـر السـابق (-٥ ٢٢، ICC-ASP/16/18وتغطي الفرتة املشمولة 

البلــدان الفــرتة، أجــرى. وأثنــاء هــذه٢٠١٨) إىل غايــة تشــرين الثــاين/نوفمرب ٢٠١٧تشــرين الثــاين/نوفمرب 

اجلنائيـــة الدوليـــة، الـــدورة اخلامســـة، الوثـــائق الرمسيـــة جلمعيـــة الـــدول األطـــراف يف نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة)١(
)، اجلـــــــــــــزء الثالـــــــــــــث،ICC-ASP/5/32(٢٠٠٦كـــــــــــــانون األول/ديســـــــــــــمرب ١تشـــــــــــــرين الثـــــــــــــاين/نوفمرب إىل ٢٣الهـــــــــــــاي، 

ICC-ASP/5/Res.3.املرفق األول ،.
.١، واملرفق األول، الفقرة ٩، الفقرة ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب١٤املؤرخ ،ICC-ASP/16/Res.6القرار )٢(
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تبـادل املعلومـات بـني الـدول واملسـؤولني يف احملكمـة، املنسقان مشاورات وقدما إحاطات إعالميـة هـدفها 
تمع املدين وغريها من األطراف املهتمة. وأعضاء ا

مســتجدات الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز عالميــة نظــام رومــا األساســي -ً ثانياً 
وتنفيذه الكامل

أنشطة المحكمة-ألف
واصلت احملكمة مسامهتها بنشاط يف اجلهود الرامية إىل تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه -٦

البلـدان املنسـقان املعنيـان الكامل بتعاون وثيق مع اجلهات الفاعلة األخرى، مبا يف ذلك رئيس اجلمعية، و 
تمع املدينخبطة العمل  .والدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وا

يف كيتـو ٢٠١٨حزيران/يونيـه ٨و٧ومشلت هذه اجلهـود حلقـات دراسـية تعاونيـة إقليميـة يـومي -٧
تشــرين األول/أكتــوبر يف تبيليســي جبورجيــا ٢٥و٢٤بــإكوادور، لفائــدة منطقــة أمريكــا اجلنوبيــة، ويــومي 

للتنفيذ الوطين لفائدة منطقة دول أوروبا الشرقية. ويف كال احلدثني، ختللت الربامج املقررة دورات مكرسة
لنظــام رومــا األساســي؛ ومشلــت باإلضــافة إىل ذلــك احللقــة الدراســية املعقــودة يف تبيليســي دورة موضــوعها 

ّ               معتكفــاً ضــّم الــدول األطــراف ٢٠١٧تشــرين الثــاين/نوفمرب ٢٣و٢٢العامليــة. ونظمــت احملكمــة يــومي    ً
االحتاد اإلفريقي.مفوضية األفريقية يف مدينة أديس أبابا مبشاركة مكتب املستشار القانوين 

وعقدت املائدة املستديرة الرابعة املشرتكة بـني احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة واالحتـاد األورويب يف مدينـة -٨
. ومسحــت هــذه املائــدة املســتديرة بــإجراء مناقشــات متعمقــة ٢٠١٨تشــرين األول/أكتــوبر ٤بروكســل يف 

يق على نظام روما األساسـي وتنفيـذه علـى الصـعيد بشأن مواضيع شىت منها التعاون على تشجيع التصد
الوطين.

ً ، استضــــافت احملكمــــة هــــي ومشــــروع الهــــاي للســــلم والعــــدل حــــدثاً ٢٠١٨متوز/يوليــــه ١٣ويف -٩
الغــرض منــه تيســري احلــوار بشــأن اخنــراط منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادي ومســامهتها يف جمــال العدالــة اجلنائيــة 

الشباب من املنطقة على التفكري يف امتهان العدالة اجلنائية الدولية أو الب واملهنينيطالدولية وتشجيع ال
يف احملكمة اجلنائية الدولية. وأثناء احلدث الذي نظم أدىل رئيس احملكمة واملسجل ورئيس مجعية ّ  التوّظف 

ً                                                      الــدول األطــراف بتعليقــات فضــًال عــن فــريقني يضــمان قضــاة مــن احملكمــة مــن جمموعــة دول آســيا واحملــيط 
هلـــادي وكـــذلك مـــوظفني مـــن مـــالك احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة ينتمـــون إىل املنطقـــة املـــذكورة. ويف تشـــرين ا

ً                               ، حضــر ممثلــون تــابعون ألجهــزة احملكمــة مــؤمتراً يف ســنغافورة بشــأن احملكمــة اجلنائيــة ٢٠١٨األول/أكتــوبر 
يف بنمــا يتعلــق باحملكمــة مــؤمترً    والتحــديات الــيت تواجــه العدالــة العامليــة يف الســياق اآلســيوي، فضــًال عــن 

ّ التاسـع وّمت اجلـزء اجلنائية الدولية، حيث نوقشت أمهية التنفيذ الكامل لنظام روما األساسي، مبـا يف ذلـك 
التأكيد عليه.

وباإلضــافة إىل املســـاعدة الـــيت قـــدمتها املفوضـــية األوروبيـــة، حظـــي الـــبعض مـــن األنشـــطة املـــذكورة -١٠
م املايل املقدم من املنظمة الدولية للفرنكوفونية وحكومة هولندا.أعاله اليت نظمتها احملكمة بالدع

وأجــرى رئـــيس احملكمــة حمادثـــات ثنائيــة مـــع العديـــد مــن الـــدول غــري األطـــراف علــى مســـتوى رئـــيس - ١١
دف حمدد هو التشـجيع علـى االنضـمام إىل نظـام رومـا األساسـي. وبشـكل أعـم،  الدولة أو وزير اخلارجية 

سـواء أثنـاء السـفر يف مهـام رمسيـة –العاملون يف احملكمة وممثلون آخرون تابعون للمحكمة فرصا شىت انتهز 
إلجـراء مقـابالت مـع غـريهم –إىل اخلارج أو الزيارات اخلارجيـة الـيت يؤديهـا أصـحاب املصـلحة إىل احملكمـة 

ألطـــراف يف نظـــام رومـــا مـــن املســـؤولني والربملـــانيني وجهـــات فاعلـــة أخـــرى مـــن عـــدد كبـــري مـــن الـــدول غـــري ا
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األساســــي. وكجــــزء مــــن هــــذه األنشــــطة احلثيثــــة، عمــــد املســــؤولون التــــابعون للمحكمــــة بصــــورة منتظمــــة إىل 
ّ                                                        التشجيع على النظر املبـين علـى التبّصـر يف االنضمام/التصـديق علـى نظـام رومـا األساسـي، مـع الرتكيـز علـى 

املســاءلة واســتجالء العديــد مــن القضــايا القانونيــة نظــام رومــا األساســي يف اجلهــود العامليــة لكفالــة أمهيــة دور 
والفنيــة ذات الصــلة باحملكمــة ودور والتزامــات الــدول األطــراف. كمــا اســتغل املســؤولون التــابعون للمحكمــة 
الفـرص املتاحــة يف سـبيل إشــراك املســؤولني احلكـوميني وغــريهم مـن اجلهــات الفاعلــة ذات العالقـة مــن الــدول 

.طينيذ الكامل لنظام روما األساسي على املستوى الو األطراف للحث على التنف
ـذا التقريـر، سـاهم الـرئيس واملدعيـة العامـة، واملسـجل -١٢ عالوة على ذلك، وخالل الفرتة املشمولة 

وغــــريهم مــــن املســــؤولني املنتخبــــني التــــابعني للمحكمــــة، يف النهــــوض بأهــــداف خطــــة العمــــل عــــن طريــــق 
عاليــة املســتوى، أبــرزوا فيهــا التوســيع يف نطــاق العضــوية يف احملكمــة أثنــاء أحــداث الكلمــات الــيت ألقيــت 

وتنفيذ النظام على املستوى الوطين.
ّ  ً                        كما يقوم قلم احملكمة باالتصال والعمل مع الدول اليت اعتمدت مؤّخراً تشريعات تتعلق بالتنفيذ -١٣

ديــد اخلطــوات الالزمــة ختــص اجلــزء التاســع مــن نظــام رومــا األساســي، وهــو ســاع مــع هــذه الــدول" إىل حت
بشــــأن ٢٠١٨لتفعيـــل اإلجــــراءات ذات الصــــلة لتعزيـــز التعــــاون. وكمــــا هــــو وارد يف تقريـــر احملكمــــة لعــــام 

اعتمــدت حــىت اآلن تشــريعات ١٢٣حلقيقــة أن أقــل مــن نصــف الــدول األطــراف الـــً اً ، واعتبــار )٣(التعــاون
ترمـــي إىل تنفيـــذ االلتزامـــات املتعلقـــة بالتعـــاون املنصـــوص عليهـــا يف اجلـــزء التاســـع، ســـعى قلـــم احملكمـــة يف 

طــة مناســبات متعــددة خــالل الفــرتة املشــمولة بــالتقرير لتــوفري الــدعم واملشــورة التقنيــة للــدول املهتمــة املنخر 
ً                                                                                       حملياً يف اعتماد تشريعات لتنفيذ التعاون. وعلى حني أن قلم احملكمة لن يقوم بتوفري أية مشورة موضوعية 
حـــول مســـائل حتظـــى باهتمـــام وطـــين، إال أنـــه مســـتعد للمشـــاركة يف املناقشـــات ولتقـــدمي مـــذكرات خطيـــة 

ية للجزء التاسع، ويشرك ألصحاب املصلحة الوطنية بناء على طلب أي دولة فيما يتعلق بالعناصر الرئيس
غــريه فيمــا اكتســبه مــن اخلــربات والــدروس طيلــة الســنوات اخلمــس عشــرة املاضــية يف جمــال تنفيــذ األحكــام 

التعاونية من النظام األساسي مع الدول األطراف.
وواصلت احملكمة، كجزء من جهودها اليت تبذهلا يف سبيل تعزيز عاملية النظام، نشر كتيب عنوانه -١٤
بدعم ٢٠١٧ملاذا هو مهم" وقد وضعت هذا الكتيب يف عام –ضمام إىل احملكمة اجلنائية الدولية "االن

)٤(األوروبية. وهـذا الكتيـب منشـور علـى الشـبكة العامليـة بـاللغتني اإلنكليزيـة والفرنسـيةاملفوضية مايل من 

ـا وميكن إتاحة طبعـه منـه بنـاء علـى الطلـب. وتتواصـل، بوجـه أعـم، أنشـطة اإلعـالم  العـام الـيت تضـطلع 
تعزيــز عامليــة نظــام رومــا األساســي لاحملكمــة باعتبارهــا أداة مهمــة لشــحذ الــوعي وتــوفري املعلومــات احلامســة 

عشرين وتنفيذه التنفيذ الكامل. وجتاوز عدد الزائرين للمحكمة من الدول األطراف والدول غري األطراف 
يتهــا وأنشــطتها الراهنــة. كمــا تواصــل احملكمــة دعــم وقــدمت هلــم عــروض تتعلــق باحملكمــة، وبوالألــف زائــر 

األنشطة التنافسية باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية والروسية والصينية، البعض مـن هـذه األنشـطة 
ا حاالت. عاملية الطابع والبقية حملية يف البلدان املتعلقة 

ـا ملـا تلقـاه مـن دعـم مـن أصـحاو -١٥ ب املصـلحة يف سـبيل تعزيـز عامليـة نظـام احملكمة تعـرب عـن امتنا
تمـــع املـــدين وبصـــورة أخـــّص التحـــالف مـــن أجـــل  ّ                 رومـــا األساســـي وتنفيـــذه تنفيـــذاً كـــامًال، وهـــذا يشـــمل ا                                  ً     ً

.عاملياحملكمة اجلنائية الدولية، وهيئة الربملانيني من أجل العمل ال

)٣(ICC-ASP/17/16.
)٤(https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/Universality_Eng.pdf.
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أنشطة رئيس الجمعية واألمانة-باء
غــون كــوون سلســلة مــن االجتماعــات خــالل –عقــد رئــيس مجعيــة الــدول األطــراف، الســيد أو -١٦

ً                                    لتشــجيعه الــدول علــى أن تصــبح أطرافــاً يف نظــام رومــا األساســي، واالتفــاق املتعلــق الســنة كانــت مناســبة 
ا بامتيـازات احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة  تشـريعات وشـدد علـى األمهيـة الـيت تكتسـيها ملكيـة الـدول وحصـانا

للتنفيذ على املستوى الوطين.
وشارك رئيس اجلمعية يف العديد من االجتماعات الوارد تعدادها يف فـروع مـن هـذا التقريـر. وشـارك - ١٧

فورميـوال بشــأن "العالقــة –رئـيس اجلمعيــة باإلضـافة إىل ذلــك يف االجتماعـات التــايل ذكرهــا: "اجتمـاع آريــا 
واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة: االجنــازات والتحــديات وأوجــه التــآزر" –حــدة بــني جملــس األمــن التــابع لألمــم املت

؛ الــدورة الثالثــة املعنيــة بالقــانون اإلنســاين ٢٠١٨متوز/يوليــه ٦املعقــود يف مقــر األمــم املتحــدة بنيويــورك يــوم 
ــــام  ــــوب شــــرقي ومشــــال شــــرقي آســــيا أي ــــد؛ ٢٢- ٢٠الــــدويل جلن ــــانكوك بتايالن ــــدى آب/أغســــطس يف ب املنت

أيلول/ســبتمرب يف ســلوفينيا؛ املــؤمتر اإلقليمــي للجنــة ١١- ١٠املعقــود يف يف بــالد اتيجي الثالــث عشــر االســرت 
ـــيم  الصـــليب األمحـــر الدوليـــة بشـــأن القـــانون اإلنســـاين الـــدويل يف منطقـــة آســـيا واحملـــيط اهلـــادي: عمليـــة التقي

امني الكـــوريني احلـــادي عشـــر تشـــرين األول/أكتـــوبر باليابـــان؛ مـــؤمتر احملـــ٢٧- ٢٦ً          واملضـــي قـــدماً املعقـــود يف 
تشـــرين األول/أكتـــوبر، مجهوريـــة كوريـــا؛ اجتمـــاع املمثلـــني الـــدائمني لـــدى األمـــم ١٩- ١٨املعقـــود يف الفـــرتة 
تشرين ٢٥و٢٣للدول األعضاء يف االحتاد األورويب املعقود يف نيويورك، يف نين القانونيياملتحدة واملستشار 

اشرة للربملانيني بشأن احملكمة اجلنائية الدولية وسيادة القـانون؛ واحملفـل األول/أكتوبر؛ اجلمعية االستشارية الع
تشـرين الثـاين/نوفمرب يف مدينـة  ١٧- ١٦السنوي األربعون للربملانيني من أجـل العمـل العـاملي، املعقـود يـومي 

تشجع ماليزيـا علـى االنضـمام إىل نظـام رومـا يف (ASP/2018/37)كييف بأوكرانيا. كما وجه الرئيس رسالة 
.٢٠١٨أيلول/سبتمرب ٦

فورميــوال بشــأن "العالقــات بــني جملــس –الــرئيس إىل اجتمــاع آريــا دعــي، ٢٠١٨متوز/يوليــه ٦ويف - ١٨
األمـن التــابع لألمـم املتحــدة واحملكمـة اجلنائيــة الدوليـة: االجنــازات والتحـديات وأوجــه التـآزر" املعقــود يف مقــر
لـس األمـن ألول مـرة يف تـاريخ  األمم املتحدة بنيويـورك، الـذي انعقـد علـى سـبيل تقـدمي إحاطـات إعالميـة 
رئاسة اجلمعية. وأثناء جلسة اإلحاطة اإلعالمية أطلع الرئيس أعضاء جملس األمن على رؤيته وتركيزه بصورة 

بـذل جهـود متضـافرة. وشـدد الـرئيس  أساسية خالل واليته على تعزيز عامليـة نظـام رومـا األساسـي ودعـا إىل
لـس وطلـب إليـه دعمـه يف مواجهـة  كذلك على أمهية التعاون والتمويـل فيمـا يتصـل بالقضـايا مـن جانـب ا

ً                      التحديات اليت تطرحها املسائل املثارة مؤخراً حول االنسحاب من احملكمة.
املعنية بالقـانون اإلنسـاين ، شارك الرئيس يف الدورة الثالثة ٢٠١٨آب/أغسطس ٢٢- ٢٠يف الفرتة - ١٩

الــدويل جلنــوب شــرقي ومشــال شــرقي آســيا املعقــودة يف بــانكوك، بتايالنــد وتبــادل خالهلــا وجهــات النظــر مــع 
سامي املوظفني من بـني الـبعض مـن املرشـحني احملتملـني التـابعني لـدول أطـراف يف نظـام رومـا األساسـي مـن 

منطقة جنوب شرقي ومشال شرقي آسيا.
إىل صــاحب الســعادة الســيد (ASP/2018/37)، وجــه الــرئيس رســالته ٢٠١٨لول/ســبتمرب أي٦ويف - ٢٠

ً انيـه للـوزير طالبـاً ً                               داتو سيف الدين عبد اهللا، وزيـر اخلارجيـة املعـني حـديثاً يف ماليزيـا، عـرب فيهـا الـرئيس عـن 
ي.إليه السعي اإلجيايب لتحقيق انضمام احلكومة املاليزية إىل منظومة نظام روما األساس

بالد: جتسـري اهلـوة بـ، شـارك الـرئيس يف احملفـل االسـرتاتيجي ٢٠١٨أيلول/سـبتمرب ١١و١٠ويومي - ٢١
املعقود يف سلوفينيا. وشدد الرئيس على أمهية التصـديق علـى نظـام رومـا األساسـي باعتبـاره إشـارة قويـة علـى 

واحلوكمـة، ودعـا إىل تأييـد دول أوروبـا الشـرقية التقدم يف جمال حتقيق املنظومة الدولية اليت تستند إىل القانون 
املساعي الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف.
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ن أعضــــاء فريــــق يف املـــــؤمتر مــــً شــــارك الــــرئيس بوصــــفه عضــــواً ٢٠١٨أيلول/ســــبتمرب ٢٧- ٢٦ويف - ٢٢
: اإلقليمــي للجنــة الصــليب األمحــر الدوليــة بشــأن القـــانون اإلنســاين الــدويل يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلـــادي

. وأوضح الرئيس الفوائد احملتمل أن يؤتيهـا االنضـمام إىل بإندونيسياً                  التقييم واملضي قدماً، املعقود يف جاكرتا 
احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة. وشـــجع بلـــدان آســـيا واحملـــيط اهلـــادي علـــى أن تســـعى للتصـــديق علـــى نظـــام رومـــا 

رانتـــو، الـــوزير املنســـق للشـــؤون دة الســـيد وياً             األساســـي. وعقـــد الـــرئيس كـــذلك اجتماعـــاً مـــع صـــاحب الســـع
السياسية والقانونية واألمنية وناقش العالقة احملتملة بني إندونيسيا واحملكمة.

، شــارك الــرئيس يف حــدث التــأم مبناســبة "الــذكرى ٢٠١٨تشــرين األول/أكتــوبر ١٢- ٨ويف الفــرتة - ٢٣
الـدورة السـنوية السـابعة واخلمسـون السنوية العشرين لوضع نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، و 

ا يف طوكيـو باليابـان املنظمـة االستشـارية القانونيـة اآلسـيوية  األفريقيـة الـيت كانـت مناسـبة تبـادل –اليت عقـد
فيها الرئيس وجهات النظر مع املتحدثني واخلرباء والضيوف الكرام حول املزيد من النهوض بعاملية النظام يف  

كل من آسيا وإفريقيا.
ً                              تشـــرين األول/أكتـــوبر، نظـــم الـــرئيس بصـــفته رئيســـاً جلمعيـــة القـــانون الكوريـــة، املـــؤمتر ١٩- ١٨ويف - ٢٤

الكوري لفقهاء القانون احلادي عشر يف سييول، مجهورية كوريا. كما استضاف الرئيس حلقـة تـدارس دوليـة 
مـــؤمتر فقهـــاء القـــانون مـــن تفعيـــل اختصـــاص احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة بشـــأن جرميـــة العـــدوان كجانـــب ُ    تُعـــىن ب

الكوريني وناقش سبل شحذ الوعي وزيادة عدد التصديقات مبناسبة الذكرى السنوية العشرين العتماد نظـام 
روما األساسي، وخاصة بعد تفعيل اختصاص احملكمة بشأن جرمية العدوان.

الـدائمني تشرين األول/أكتوبر، شارك الرئيس يف اجتماعات عقـدت مـع املمثلـني٢٥و٢٣ويومي - ٢٥
لـــدى األمـــم املتحـــدة واملستشـــارين القـــانونيني للبلـــدان األعضـــاء يف االحتـــاد األورويب علـــى التـــوايل يف مدينـــة 
ّ                                  نيويورك ومتت هذه املشاركة بوصفه املقدم إلحاطات إعالميـة. وعـّرب الـرئيس عـن رغبتـه األكيـدة التوسـيع يف 

ضاع الصعبة واملناخ السائد، ووعدت بلدان االحتاد دائرة املصدقني على نظام روما األساسي بالرغم من األو 
ً                                             األورويب باملشـــاركة يف حتمـــل الـــوزر. واتفقـــت أيضـــاً علـــى تـــوفري الـــدعم الكامـــل ملقـــرتح الـــرئيس الـــداعي إىل 

استهداف بلدان حلثها على االنضمام إىل نظام روما األساسي.
تمــع املــدين إىل املشــاركة يف - ٢٦ اجلمعيــة التشــاورية العاشــرة للربملــانيني بشــأن ودعــي الــرئيس مــن طــرف ا

السـنوي األربعـني للربملـانيني مـن أجـل العمـل العـاملي، الـذي ملنتدى احملكمة اجلنائية الدولية وسيادة القانون وا
.٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ١٧و١٦سيعقد يف مدينة كييف بأوكرانيا يومي 

مجـع املعلومـات بشـأن تعزيـز عامليـة نظـام رومـا األساسـي وواصلت األمانة، من جانبها، دعم عملية - ٢٧
ً                           تشــرين األول/أكتــوبر، تلقــت األمانــة ردوداً أربعــة علــى االســتبيان املتعلــق ٣١وتنفيــذه بالكامــل. وإىل غايــة 

خبطــة العمــل لتحقيــق عامليــة نظــام رومــا األساســي وتنفيــذه الكامــل. وميكــن االطــالع علــى املوقــع الشــبكي 
.)٥(ومات ذات الصلة باملوضوع املقدمة من الدول ومن املنظمات الدوليةللمحكمة على املعل

أنشطة جهات التنسيق-جيم
ـا جهـات التنسـيق، -٢٨ ـذا التقريـر، ذّكـرت باألسـاس املبـادرات الـيت قامـت  ّ                                             خـالل الفـرتة املشـمولة 

ا، على فئتني من األنشطة: أوًال، حتقيق التآزر بني اجلهود  اليت يبذهلا خمتلـف أصـحاب ً                       على غرار سابقا
ً                           املصـــلحة يف ســـبيل تعزيـــز عامليـــة نظـــام رومـــا وتنفيـــذه الكامـــل؛ ثانيـــاً، توجيـــه اجلهـــود صـــوب الـــدول غـــري 
ً                       األطراف يف نظام روما األساسـي. ومت االضـطالع بالعديـد مـن األنشـطة سـعياً وراء حتقيـق التقـدم بصـدد 

ا.هاتني الفئتني. وفيما يلي أهم هذه األنشطة اليت مت اال ضطالع 

.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/sessions/plan%20of%20action/Pages/2018-Plan-of-Action.aspx:نظرا)٥(
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يف مدينة الهاي، قامت جهـة مـن جهـات التنسـيق وهـي مجهوريـة كوريـا، بـدعوة سـفراء مـن البلـدان - ٢٩
ُ                                                                           اآلســــيوية وُعقــــدت جلســــة إحاطــــة إعالميــــة إقليميــــة مــــن قبــــل املدعيــــة العامــــة بــــن ســــودا يف حزيران/يونيــــه. 

مــــن الـــدول غــــري وحضـــرت جلســـة اإلحاطــــة اإلعالميـــة هـــذه بعــــض الـــدول غـــري األطــــراف. وأبـــدى ســـفراء
مــن ناحيــة وإمكانيـة العمــل برجعيــة انطبــاق نظـام رومــا األساســي مــن بطــرح عـدة أســئلة ماألطـراف اهتمــامه

ً          لمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة اختصاصـاً فقـط فيمـا لناحية أخرى. وأوضحت املدعية العامة يف هذا السـياق أن 
والغرض من هذه اإلحاطـة اإلعالميـة تعزيـز نظـام يتعلق باجلرائم اليت ترتكب بعد نفاذ نظام روما األساسي. 

روما األساسي وتصحيح املفاهيم املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية لدى الدول غري األطراف يف آسيا.
، انعقدت حلقة دراسية تتعلق بعاملية نظام روما األساسـي دعـي إىل ٢٠١٨حزيران/يونيه ٥ويف -٣٠

مـــن أجـــل العمـــل العـــاملي وقلـــم احملكمـــة. وأثنـــاء هـــذه احللقـــة الدراســـية، إلقـــاء كلمـــات خالهلـــا الربملـــانيون
، والطريقة اليت تسمح باخنراط املكاتب حتقيق العامليةنوقشت قضايا شىت منها العراقيل اليت تعرتض سبيل 
امليدانية يف مناطق حمددة وحتسني التعاون اإلقليمي.

تنظـــيم أحـــداث جانبيـــة تتعلـــق بعامليـــة احملكمـــة واخنرطـــت جهـــات التنســـيق، مبشـــاركة اليابـــان، يف-٣١
تشرين األول/أكتوبر أثناء الدورة السنوية للمنظمة االستشارية القانونية ١١اجلنائية الدولية يف طوكيو يوم 

ـــة وبـــني الـــدول غـــري  ُ                                     اآلســـيوية األفريقيـــة. والغـــرض مـــن هـــذا احلـــدث الـــذي ُنظـــم تيســـري احلـــوار بـــني الدول
ّ                       يوية واألفريقيـة واملهنيــني يف امليــدان لتنــاول مهـوم ختــّص احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة األطـراف مــن البلــدان اآلســ

وتعزيز أمهيته العاملية.
ّ                                                             وهنــاك حــدث خيــّص عامليــة نظــام رومــا األساســي وتنفيــذه الكامــل نظــم ملناقشــة خمتلــف جوانــب -٣٢

ة، يف مدينــة ســييول يف شــهر تطبيــق هــذا النظــام، مبــا يف ذلــك الشــواغل املتعلقــة باحملكمــة اجلنائيــة الدوليــ
هيـون سـونغ،  –تشرين الثاين/نوفمرب مبشاركة بلدان من املنطقة. وألقى الرئيس السابق للمحكمة، سانغ 

كلمة أثناء هذا احلدث.
ً                               وعقــــدت باإلضــــافة إىل ذلــــك جهــــات التنســــيق اجتماعــــاً مــــع رئــــيس احملكمــــة، مت أثنــــاءه تبــــادل -٣٣

بعاملية نظام روما األساسي.لوجهات النظر حول املزيد من النهوض 

أنشطة المنظمات الدولية وغيرها من المنظمات-دال
ً                           ، نظمت جلنة القانون الدويل حدثاً كرس ملوضوع مكافحـة اإلفـالت مـن ٢٠١٨أيار/مايو ٨يف -٣٤

ا السبعني مبقر األمم املتحدة يف نيويورك. العقاب خالل انعقاد دور
من العقـاب علـى اإلفالتاليوم الثالث ملكافحة ٢٠١٨أيار/مايو ٢٣احملكمة يوم واستضافت -٣٥

ّ                                                         جرمية اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضّد اإلنسانية وجرائم احلرب الذي ينظمه االحتاد األورويب واضـطلعت بـه 
لس االحتاد األورويب ومنظمة يورو دجست. وركز هذا احلدث على السنوات العشرين الرئاسة البلغارية 

الــيت مــرت علــى نظــام رومــا األساســي واجنــازات االحتــاد األورويب والــدول األعضــاء فيــه يف جمــال مكافحــة 
اإلفالت من العقاب.

، نظــم االحتــاد األورويب يف مدينــة بروكســل املائــدة املســتديرة ٢٠١٨تشــرين األول/أكتــوبر ٤ويف -٣٦
االحتاد األورويب، ودعت احملكمة إىل املشـاركة وكانـت فرصـة لتبـادل –السنوية للمحكمة اجلنائية الدولية 

اآلراء وحتديد السبل لدعم البعض من األهداف الرئيسية للمحكمة اليت منها العاملية والتعاون والتكامل.
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الحلقات الدراسية واألحداث واإلجراءات األخرى-هاء
. وتناولت العديـد )٦(العام أحداث لالحتفاء بالذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسينظمت هذا

من هذه األنشطة مسألة العاملية (انظر القائمة الواردة يف املرفق الثاين).

لتوصياتا-ً اً لثثا
رومـــا إىل بـــذل مزيـــد مـــن اجلهـــود احلثيثـــة لتعزيـــز عامليـــة نظـــام دائمـــة ّ            بشـــكل عـــاّم، هنـــاك حاجـــة -٣٧

ا ً                   وتنفيــذه الكامــل. وجيــري فعــًال االضــطالع بالعديــد مــن األساســي واتفــاق امتيــازات احملكمــة وحصــانا
األنشـــطة علـــى أســـاس مســـتمر، وينبغـــي أن يتواصـــل استكشـــاف جمـــاالت حتســـني التنســـيق وحتديـــد أوجـــه 

واصـــــل التـــــآزر املمكنـــــة. ومـــــن شـــــأن تعزيـــــز اســـــتخدام تكنولوجيـــــا املعلومـــــات واالتصـــــاالت ووســـــائط الت
يف هــذا الصــدد، ال ســيما يف االتصــال باألوســاط اجلامعيــة وبــالطالب.  االجتمــاعي أن يــؤدي دورا هامــا

ً                ُ   َّ                   واستناداً إىل هذه اخللفية، تُقدَّم التوصيات التالية:

إلى جمعية الدول األطراف-ألف
.مواصلة رصد تنفيذ خطة العمل عن كثب-١

إلى الدول األطراف-باء
ـا الثنائيـة ،ما أمكنمواصلة تعزيز عاملية نظام روما األساسي وتنفيذه الكامل، -٢ من خـالل عالقا

واإلقليمية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلك تعزيز التعاون بني املنظمات الدولية واإلقليمية واحملكمة؛
ُ  مواصــلة بـــذل جهودهــا الراميـــة إىل نشــر املعلومـــات عــن احملكمـــة علــى الصُّـــُعد-٣ يالــوطين واإلقليمـــُّ

والدويل، مبا يف ذلك من خالل املناسبات واحللقات الدراسية واملنشورات والدورات التعليمية وغـري ذلـك 
ا أن ترفع مستوى الوعي بعمل احملكمة؛ من املبادرات اليت من شأ

فيذه الكامل، ذات الصلة بعاملية نظام روما األساسي وتناحملدثة مواصلة تزويد األمانة باملعلومات -٤
ِّ           مبا يف ذلك املعلومات املستجدة عن كيفية االتصال باجلهات املنسِّقة الوطنية؛

واصــلة تعزيــز عامليــة نظــام رومــا األساســي وتنفيــذه الكامــل قــدر املســتطاع بالتعــاون مــع احملكمــة، م-٥
تمع املدين واألوساط اجلامعية واملنظمات الدولية واملنظمات املهنية ؛وا

تمــع املــدين واألوســاط اجلامعيــة واملنظمــات الدوليــة واجلمعيــات املهنيــة علــى تنظــيم -٦ التعـاون مــع ا
حلقــات دراســية وحلقــات نقــاش واجتماعــات يف نيويــورك والهــاي ويف خمتلــف املنــاطق، يــتم الرتكيــز فيهــا 

مــة وأحكــام علــى تعزيــز عامليــة نظــام رومــا األساســي وتنفيــذه الكامــل، ونشــر معلومــات حــول عمــل احملك
نظام روما األساسي؛

مواصلة تقـدمي كـل مـا ميكـن مـن املسـاعدة التقنيـة واملاليـة إىل الـدول الـيت ترغـب يف االنضـمام إىل -٧
ا الوطنية؛ نظام روما األساسي، وإىل الدول اليت ترغب يف إدراج تنفيذ النظام األساسي يف تشريعا

.https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/20a/Pages/default.aspxانظر: ً الطالع على قائمة أكثر تفصيالً ل)٦(
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تمـــع املـــدين واألوســـاط تقـــدمي مـــا ميكـــن مـــن الـــدعم املـــايل و/أو غـــريه -٨ مـــن أشـــكال الـــدعم إىل ا
اجلامعيــة واملنظمــات الدوليــة واجلمعيــات املهنيــة الــيت تقــدم املســاعدة التقنيــة للتغلــب علــى العقبــات الــيت 

تواجه التصديق والتنفيذ احملددة يف هذا التقرير؛
لـــدول الناميـــة لتعزيـــز مواصـــلة املســـامهة يف الصـــندوق االســـتئماين ألقـــل البلـــدان منـــوا وغريهـــا مـــن ا-٩

حضور الدول غري األطراف يف دورات اجلمعية؛
مواصلة التعاون مع احملكمة لتمكينها من أداء وظائفها وفقا لذلك.-١٠

إلى أمانة جمعية الدول األطراف-جيم
مواصلة تقدمي الدعم إىل الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز عاملية نظـام رومـا األساسـي وتنفيـذه -١١

يف هــذا الشــأن، مبــا يف دثــة الكامــل بالقيــام بــدور جهــة التنســيق لتبــادل املعلومــات، وبإتاحــة معلومــات حم
ذلك على املوقع الشبكي للمحكمة؛

جتميع معلومات عـن مجيـع املـوارد املتاحـة واجلهـات املاحنـة احملتملـة وإتاحتهـا علـى املوقـع الشـبكي -١٢
للمحكمة ليسهل على الدول االطالع عليها؛

إعــداد مصــفوفة ألغــراض تعزيــز ســبل تبــادل املعلومــات بــني املســتفيدين احملتملــني واجلهــات املاحنــة -١٣
اليت تقدم املساعدة التقنية.
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األولالمرفق 
النص المقترح إدراجه في القرار الجامعمشروع 

عالمية نظام روما األساسي
تدعو الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف نظـام رومـا األساسـي إىل أن تصـبح أطرافـا يف نظـام رومـا -١

األساســي، بصــيغته املعدلــة، يف أقــرب وقــت ممكــن، وتــدعو مجيــع الــدول األطــراف إىل تكثيــف جهودهــا 
عامليته؛الرامية إىل تعزيز 

تالحــظ مــع بــالغ األســف بــدء نفــاذ اإلخطــار باالنســحاب املقــدم مــن دولــة طــرف مبوجــب املــادة -٢
، وتـدعو الدولـة إىل إعـادة النظـر يف ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر ٢٧) من النظام األساسي يف ١(١٢٧

ا ؛)١(انسحا
ـــا حلـــوار يف اترحـــب مـــع التقـــدير أيضـــا باســـتمرار رئـــيس اجلمعيـــة واملكتـــب - ٣ بشـــأن "العالقـــة بـــني أفريقي

واحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة" الــذي بــدأه املكتــب أثنــاء الــدورة اخلامســة عشــرة جلمعيــة الــدول األطــراف، وتــدعو
توسيع نطاق هذا احلوار وتعميقه حسب االقتضاء مع مجيع الدول األطراف املعنية؛املكتب إىل أن يواصل 

)٢(متوز/يوليــه بوصـــفه يـــوم العدالــة اجلنائيـــة الدوليـــة١٧بيـــوم ترحــب باملبـــادرات املتخــذة لالحتفـــال -٤

، وتوصـي وباملبادرات األخرى الرامية إىل االحتفاء بالذكرى السنوية العشـرين لوضـع نظـام رومـا األساسـي
ً                               بــأن يواصــل مجيــع أصــحاب املصــلحة املعنيــني، مــع احملكمــة، اســتناداً إىل الــدروس املســتفادة، املشــاركة يف 

طة املناسبة وتبـادل املعلومـات مـع أصـحاب املصـلحة اآلخـرين حتقيقـا هلـذه الغايـة مـن خـالل إعداد األنش
؛)٣(وغريهاأمانة اجلمعية

تمع املدين، إىل تكثيـف جهودهـا -٥ تدعو مجيع املنظمات الدولية واإلقليمية، فضال عن منظمات ا
الرامية إىل تعزيز العاملية؛

االستعراض، ورصد التطورات يف جمال تشريعات التنفيذ، يف مجلة تقرر إبقاء حالة التصديقات قيد-٦
دف تيسري تقدمي املساعدة التقنية اليت قد تود الدول األطراف يف نظام روما األساسي أو الدول  أمور، 
ــاالت  الــيت ترغــب يف أن تصــبح أطرافــا فيــه أن تطلبهــا مــن الــدول األطــراف أو املؤسســات األخــرى يف ا

ً                           وتناشــد الــدول موافــاة أمانــة مجعيــة الــدول األطــراف ســنوياً مبــا يســتجد مــن معلومــات تتعلــق ذات الصــلة؛
؛)٤((ج))٦ً                      ً                            باإلجراءات واألنشطة اليت تنظم دعماً للعدالة الدولية، طبقاً ملا جاء يف خطة العمل (الفقرة 

امــات املنبثقــة بــأن التصــديق علــى نظــام رومــا األساســي جيــب أن يقابلــه التنفيــذ الــوطين لاللتز ّ تــذّكر-٧
عنــه، وحتديــدا بوضــع تشــريعات التنفيــذ، خاصــة يف جمــاالت القــانون اجلنــائي وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة 
يب بالـدول األطـراف يف نظـام رومـا  واملساعدة القضائية والتعاون الدويل مع احملكمة، ويف هذا الصدد، 

ُ          ، اُنظر املوقع:C.N.138.2018.TREATIES XVIII.10إخطار الوديع)١(
: https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2 018/CN.138.2018-Eng.pdf

املؤمتر االستعراضي ... .الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية)٢(
٢٠١٠(RC/11) باء، إعالن كمباال –اجلزء الثاين(RC/Decl.1) ١٢، الفقرة.

نظر أمانة مجعية الدول األطراف على املوقع:ا)٣(
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/asp%20events/ICJD/Pages/default.aspx.

الوثـــائق الرمسيـــة جلمعيـــة الـــدول األطـــراف يف نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة، الـــدورة اخلامســـة، )٤(
جلـــــــــــــزء الثالـــــــــــــث،)، اICC-ASP/5/32(٢٠٠٦كـــــــــــــانون األول/ديســـــــــــــمرب ١تشـــــــــــــرين الثـــــــــــــاين/نوفمرب إىل ٢٣الهـــــــــــــاي، 

ICC-ASP/5/Res.3املرفق األول ،.



ICC-ASP/17/32

32A231118 10

وتشــجعها قــوم بــذلك علــى ســبيل األولويــة،األساســي الــيت مل تعتمــد بعــد تشــريعات التنفيــذ املــذكورة أن ت
على اعتماد أحكام بشأن الضحايا حسب االقتضاء؛

بتقريـــر املكتـــب بشـــأن تنفيـــذ خطـــة العمـــل الراميـــة إىل حتقيـــق عامليـــة نظـــام رومـــا األساســـي ترحـــب-٨
جهود كل مـن رئيسـة احملكمـة، ومكتـب املدعيـة العامـة، ورئـيس وتالحظ مع التقدير،)٥(وتنفيذه الكامل

تمع املـدين مـن أجـل تعزيـز فعاليـة  مجعية الدول األطراف، ومجعية الدول األطراف، والدول األطراف، وا
اجلهود املتعلقة بتحقيق العاملية والرامية إىل تشجيع الدول على أن تصبح أطرافا يف نظام روما األساسي، 

ا، فضال عن اجلهـود ذات الصـلة املبذولـة يف إطـار بصيغته ا ملعدلة، ويف اتفاق امتيازات احملكمة وحصانا
االستعراض الدوري الشامل الذي جيريه جملس حقوق اإلنسان؛ 

لفترة ما بين الدورتيناواليات جمعية الدول األطراف خالل 
الراميـة إىل حتقيـق عامليـة نظـام تؤيد التوصيات الواردة يف تقرير املكتـب عـن خطـة العمـل (أ)

روما األساسي وتنفيذه الكامل؛
تطلــب إىل املكتــب أن يواصــل رصــد تنفيــذ خطــة العمــل الراميــة إىل حتقيــق عامليــة نظــام (ب)

ا ال عشرة؛ثامنة روما األساسي وتنفيذه الكامل وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اجلمعية يف دور

)٥(ICC-ASP/17/32.
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المرفق الثاني
)١(٢٠١٨بالحلقات الدراسية واألحداث واإلجراءات خالل عام قائمة

اجلنائيـة الدوليـة منتـدى شباط/فرباير يف الهـاي، عقـد التحـالف مـن أجـل حملكمـة ١٦- ١٥يف الفرتة - ١
ـا قرفيع املستوى باحملكمة اجلنائية الدولية أع Peace Palaceبه يوم كرس جلملة من املنتديات التفاعلية مكا

ـــــا:  نظـــــام رومـــــا األساســـــي يف ســـــنته العشـــــرين: االحتفـــــاء بالـــــذكرى الســـــنوية العشـــــرين لنظـــــام رومـــــا "وعنوا
".األساسي

لتشـجيع كافـة أصـحاب املصـلحة علـى انتهـاز فرصـة االحتفـاء بالـذكرى وكجزء من اجلهود املبذولة -٢
الســنوية العشــرين لنظــام رومــا األساســي يف ســبيل تعزيــز الفهــم املســتنري والــدعم القــوي للمحكمــة اجلنائيــة 
الدوليــة ونظــام العدالــة الدوليــة طيلـــة الســنة ومــا بعــدها قــام التحـــالف مــن أجــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليـــة 

مشـــفوعة باقرتاحـــات عمليـــة، وأهـــداف حمـــددة مـــن أجـــل العمـــل، ومـــوارد )٢(لـــة مـــن األدواتبتطـــوير مج
للمساعدة على اطالع أصحاب املصلحة على مواد تساعد يف تصـميم األحـداث واملبـادرات الـيت توطـد 

منظومة نظام روما األساسي ومكافحة اإلفالت من العقاب.
ة، الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، عقـــدت منظمـــة آذار/مـــارس، ومبدينـــة واشـــنطن العاصـــم١٥ويف -٣

ــا العاملـة  بشـأن احملكمــة اجلنائيـة الدوليـة، ركــزت العاشـرة الــيت تلتـئم مـرة كــل سـنتني الـدول األمريكيـة دور
فيها على التعاون مع احملكمة والذكرى السنوية العشرين.

ـــاء الفـــرتة -٤ ـــة اجلنائيـــة الدوليـــة وحقـــوق نيســـان/أبريل قـــام كرســـي البحـــوث املتعلقـــة بالع٥-٣وأثن دال
جبامعة ومؤسسة القانون اجلنائي واإلنساين الدويل بتنظيم "أسبوع العدالة اجلنائية الدولية"بكندا اإلنسان 

الفال بكندا لالحتفاء بالذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسي.
حقـــوق اإلنســـان يف األرجنتـــني نيســـان/أبريل نظمـــت وزارة الشـــؤون اخلارجيـــة ووزارة العـــدل و ٩ويف -٥

ً                                                                    مؤمتراً حول "احملكمة اجلنائية الدولية: عشرون سنة على اعتماد نظام روما األساسي".
نيســان/أبريل عقــد التحــالف الــوطين األمريكــي مــن أجــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وجامعــة  ١٦ويف -٦

يــة بالــذكرى الســـنوية العشــرين ملولـــد كولومبيــا حلقــة نقـــاش بعنــوان "مغــزى احتفـــاء احملكمــة اجلنائيـــة الدول
احملكمة يف الواليات املتحدة".

نيســـان/أبريل، قامـــت وزارة الشـــؤون اخلارجيـــة يف الربتغـــال بتنظـــيم حـــدث عنوانـــه "جرميـــة ١٩ويف -٧
العدوان طوال السنوات العشرين اليت مرت على نظام روما األساسي".

سويســـرا، وأكادمييـــة جنيـــف وجلنـــة يف يـــة االحتاديـــة أيار/مـــايو قامـــت وزارة الشـــؤون اخلارج٢٥ويف -٨
ا "إىل أين نسـري مـن هنـا؟ احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة بعـد  الصليب األمحر الدولية بتنظيم حلقة نقاش عنوا

عشرين سنة من اجتماع روما".
وإقـرار الدميقراطيـة حزيران/يونيه قام املركز األورويب املشـرتك بـني اجلامعـات واملعـين حبقـوق اإلنسـان ١ويف - ٩

ومركــز لــوفن للدراســات العامليــة املتعلقــة باحلوكمــة بتنظــيم مــؤمتر ديبلوماســي لالحتــاد األورويب يف لــوفن ببلجيكــا 
حـــول "نظـــام رومـــا األساســـي للمحكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة يف ســـنته العشـــرين: االجنـــازات والتحـــديات ومســـامهة 

".٢٠١٨، املؤمتر الديبلوماسي لالحتاد األورويب االحتاد األورويب يف إشاعة املساءلة والعدل

هـــذه قائمـــة متثيليـــة، وميكـــن االطـــالع علـــى قائمـــة أمشـــل وغـــري مســـتوفاة علـــى املوقـــع الشـــبكي للتحـــالف مـــن أجـــل )١(
.http://www.coalitionfortheicc.org/rome-statute-20-calendar-2018احملكمة اجلنائية الدولية على: 

)٢(http://www.coalitionfortheicc.org/sites/default/files/cicc_documents/CICC%20RS20%20Toolkit_0.pdf.
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حزيران/يونيه، عقدت حلقة دراسية رفيعـة املسـتوى يف مقـر احتـاد بلـدان أمريكـا اجلنوبيـة ٨-٧ويف -١٠
يف كيتــو بــإكوادور حــول "احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة وأمريكــا اجلنوبيــة: فــرص للتعــاون وتبــادل اخلــربات بعــد 

نظام روما األساسي".مرت على وضع عشرين سنة 
لسـنكي، فنلنـدا، مت تنظـيم حلقـة R2Pوأثناء االجتماع السنوي للشبكة العاملية جلهـات التنسـيق -١١

نقاش بشأن "دور احملكمة اجلنائية الدولية يف النهوض بالعدالة بصدد الفظاعات اجلماعية املرتكبة".
سلوفينيا، بالتعاون مع كلية احلقوق جبامعة يف حزيران/يونيه، قامت وزارة الشؤون اخلارجية١٩ويف -١٢

لوبلييانا، وفـرع مجعيـة القـانون الـدويل بسـلوفينيا، كليـة احلقـوق، جامعـة لوبلييانـا مبناسـبة "الـذكرى السـنوية 
ً  العشرين العتماد نظام روما األساسي: االجنازات واملضي قدماً".

حبقــوق الضــحايا بتنظــيم غــداء ختللــه نقــاش حــول حزيران/يونيــه، قــام الفريــق العامــل املعــين ٢٠يف -١٣
"إبـراز مغـزى جــرب األضـرار علـى صــعيد احملكمـة اجلنائيـة الدوليــة". وقامـت باستضـافة هــذا احلـدث ســفارة 

فنلندا يف الهاي
متوز/يوليه، قامت احملكمـة العليـا، واحملـامي العـام، ووزارة الشـؤون اخلارجيـة يف قـربص بتنظـيم ٥ويف -١٤

ن لنظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، مبدينة نيقوسيا.و لذكرى السنوية العشر حدث حموره ا
ــــق العامــــل ١٠ويف -١٥ ــــات املتحــــدة، نظّــــم الفري ــــة واشــــنطن العاصــــمة بالوالي يف ّ                متوز/يوليــــه، ويف مدين

األساســي: ً ُ                                   واشــنطن املعــين باحملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حــدثاً يُعــىن مبوضــوع "عشــرون ســنة علــى نظــام رومــا 
تقييم".

ً                                         متوز/يوليه، نظمت جامعة اليدن نقاشاً أجراه فريـق حـول "نظـام رومـا األساسـي يف سـنته ١٠ويف -١٦
ولندا. العشرين" يف مدينة الهاي، 

"إحيـاء فعاليـات متوز/يوليه، نظمت احملكمة اجلنائية الدولية ورئيس مجعية الـدول األطـراف ١٧يف-١٧
العتماد نظام روما األساسي للمحكمة" مبدينة الهاي، هولندا.الذكرى السنوية العشرين 

متوز/يوليـــه، شـــهد مقـــر األمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك، تنظـــيم حـــدث رفيـــع املســـتوى بعنـــوان ١٧ويف -١٨
"الذكرى السنوية العشرون لنظام روما األساسي: احلاجة إىل عاملية اختصاص احملكمة اجلنائية الدوليـة يف 

وان".جمال جرمية العد
متوز/يوليـــــه قامـــــت جلنـــــة حقـــــوق اإلنســـــان يف الســـــلفادور، الفـــــرع القـــــانوين "ماريـــــا جوليـــــا ١٧ويف -١٩

ً                      هرنانــداز" ومركــز دعــم حقــوق اإلنســان "مــادلني الغاديــك" بتنظــيم منتــدى عامــاً إحيــاء للــذكرى الســنوية 
العشرين العتماد نظام روما األساسي، يف مدينة سان سالفادور، السلفادور.

متوز/يوليه نظمت هيئة الربملانيني من أجل العمل العاملي، واجلمعية الدولية للعدالة اجلنائية، ١٨يف -٢٠
ُ ُ                                                        ومنظمة "ال سالم بدون عدل" مؤمتراُ يُعىن بالذكرى السنوية العشرين لنظام روما األساسي للمحكمة يف 

ببلديـــة رومــا، أيــن جــرى االحتفـــال della Promotecaوانعقــد املـــؤمتر يف القاعــة مدينــة رومــا، بإيطاليــا.
بالتوقيع على الوثيقة اخلتامية ملؤمتر روما وذلك حبضور األمني العام لألمم املتحدة.

متوز/يوليه عقدت احلركة االحتاديـة العامليـة بكنـدا حلقـة دراسـية عـن طريـق الشـبكة العامليـة ١٩ويف -٢١
ولية: بناء جمتمع عاملي".بشأن "الذكرى السنوية العشرون للمحكمة اجلنائية الد

آب/أغســــطس، عقــــدت جامعــــة كوســــتاريكا، نقابــــة احملــــامني الكوســــتاريكية ٢٣-٢٢ويف الفــــرتة -٢٢
وجامعـة كوســتاريكا، واجلمعيــة الدوليــة املعنيــة بالقــانون الـدويل واملعهــد اآليبــريي األمريكــي دي الهايــا بــارا 

حلقة دراسية حمورهـا الباز وحقوق اإلنسان والعدالة الدولية، والتحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية 
عتماد نظام روما األساسي يف مدينة سان هوزي بكوستاريكا.الالذكرى السنوية العشرون 
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أيلول/ســـــبتمرب، أحيـــــت وزارة الشـــــؤون اخلارجيـــــة جلمهوريـــــة الكونغـــــو الدميقراطيـــــة "الـــــذكرى ٥ويف -٢٣
السنوية العشرين لنظام روما األساسي"، يف مدينة كنشاسا.

ــــة والربملــــان األوروغــــواين وهيئــــة أيلول/٦ويف -٢٤ ســــبتمرب، نظمــــت وزارة الشــــؤون اخلارجيــــة األوروغواني
الربملانيني من أجل العمل العاملي، والصندوق االستئماين للضحايا، "حلقة دراسية حول الذكرى السنوية 

روغواي.العشرين للمحكمة اجلنائية الدولية ومسامهة أوروغواي يف هذه احملكمة" يف مونتفيديو، باألو 
ً                 أيلول/ســـــبتمرب دعـــــا املنتـــــدى االســــرتاتيجي لـــــبالد فريقـــــاً إىل االنعقـــــاد بشـــــأن ١١-١٠ويف الفــــرتة -٢٥

رسـم السـبيل للمسـتقبل" يف –موضوع "احملكمة اجلنائية الدوليـة: عشـرون سـنة مـرت علـى اجتمـاع رومـا 
مدينة بالد بسلوفينيا.

للــذكرى الســنوية العشــرين لنظــام رومــا أيلول/ســبتمرب عقــدت جلســة كرســت٢٢-٢١ويف الفــرتة -٢٦
األساســي اشـــرتكت يف رئاســتها ممثلـــة ســامية عـــن االحتــاد األورويب هـــي نائبــة الـــرئيس فريــديريكا مـــوغرييين 

يف ٢٠١٨والوزيرة الكندية للشؤون اخلارجية كريستيا فريالند أثناء اجتماع وزيرات الشؤون اخلارجية لعام 
مونريال بكندا.مدينة
تشـــــرين األول/أكتـــــوبر، نظمـــــت وزارة العــــــدل وحقـــــوق اإلنســـــان يف بـــــريو ووزارة اخلارجيــــــة ٢ويف -٢٧

البريوفيــة، بــدعم مــن جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة والتحــالف مــن أجــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة، حلقــة 
بـريويف، دراسية كرست للذكرى السـنوية العشـرين لنظـام رومـا األساسـي وتنفيـذه يف إطـار التشـريع احمللـي ال

يف مدينة ليما، ببريو.
لس ٢٥-٢٤ويف الفرتة -٢٨ ً            تشرين األول/أكتوبر شارك الصندوق االستئماين للضحايا ُممثًال بعضو ا  ُ

السيد فيليب ميشيليين يف املؤمتر الرابع جلمعية أمريكا الالتينية للقانون الدويل الذي عقدته جامعة توركواتو 
ّ                                                        وقــد تولّــت الرئيسـة الســابقة للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة الســيدة ســيلفيا دي تـيال يف مدينــة بيــونس آيــرس. 

ً                       فرينانــديز دي غورمنــدي رئاســة مجعيــة أمريكــا الالتينيــة للقــانون الــدويل خلفــاً لســفرية شــيلي لــدى هولنــدا 
ّ   الســيدة ماريــا ترييــزا ينفنــيت يف تلــك الوظيفــة. وحتــدثت الســفرية ســابقاً عــن خــربة احملكمــة مــن زاويــة تطــّور                           ً

لعمل الذي اضطلعت به.ا
تشرين األول/أكتوبر، نظمت جامعة إدارة األعمال (كلية احلقوق) بسنغافورة، وهولندا، ٤-٣يف -٢٩

ً                                                 والتحــالف مــن أجــل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة حــدثاً يتعلــق بـــ"التحديات الــيت تواجههــا العدالــة العامليــة يف 
السياق اآلسيوي" يف سنغافورة.

األول/أكتــوبر، نظــم املركــز األفريقــي للقــانون الــدويل اجلنــائي وللقــانون اإلنســاين تشــرين ٦-٥ويف -٣٠
ً                                                  واملعهــــد العــــايل لألمـــــن اإلنســــاين مــــؤمتراً حـــــول "الــــذكرى الســــنوية العشـــــرون لنظــــام رومــــا األساســـــي" يف 

واغادوغو، ببوركينا فاسو.
ـــاء تشـــرين األول/أكتـــوبر نظمـــت وزارة الشـــؤون اخلارجيـــة ببنمـــا ح١١-١٠ويف -٣١ لقـــة دراســـية إلحي

الذكرى السنوية العشرين للمحكمة اجلنائية الدولية، يف بنما.
، نظمت جلنة الصـليب األمحـر الدوليـة، واللجنـة اإلكوادوريـة ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر ١٢ويف -٣٢

ً                                                            ً     للمشـــرتكني ســـابقاً يف مســـابقة جـــان بكتيـــت، بـــدعم مـــن اجلامعـــة الوســـطى يف إكـــوادور، "مـــؤمتراً حـــول 
ى الســـنوية العشـــرين لنظـــام رومـــا األساســـي ومســـامهة احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة يف مالحقـــة جـــرائم الـــذكر 

احلرب" وذلك يف مدينة كيتو بإكوادور.
تشرين األول/أكتوبر، نظمت كليـة احلقـوق جبامعـة سـولزبرغ "منتـدى حـويل الـذكرى ١٩-١٨ويف -٣٣

ولزبرغ بالنمسا.السنوية العشرين: صدى القانون اجلنائي الدويل" يف س
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ــــة الربملــــانيني مــــن أجــــل العمــــل العــــاملي وبرملــــان ١٩-١٨ويف -٣٤ ــــوبر، عقــــدت هيئ تشــــرين األول/أكت
ّ      ً                                  هندوراس ورشة إقليمية بشأن تنفيذ نظام روما األساسي رّكـز أيضـاً علـى الـذكرى السـنوية العشـرين لنظـام 

روما األساسي.
مبـادئ نـورمربغ الدوليـة مـؤمتر حـول "الـذكرى تشرين األول/أكتـوبر، نظمـت أكادمييـة ٢٠-١٩يف -٣٥

السنوية العشرين لنظام روما األساسي: القانون والعدالة والساسة"، وذلك يف مدينة نورمربغ، بأملانيا.
تشرين األول/أكتوبر، عقدت كلية احلقوق جبامعة شيلي، منتدى إلحيـاء الـذكرى السـنوية ٢٩يف -٣٦

التحــديات الــيت يواجههــا القــانون اجلنــائي الــدويل. وشــارك يف هــذا العشــرين لنظــام رومــا األساســي بشــأن 
احلدث أساتذة قسم العلوم اجلنائية وقسم القانون الدويل.

أجـل العمـل العـاملي "لعقـد تشرين األول/أكتوبر، خططت هيئة الربملانيني من ١٧-١٦ويف الفرتة -٣٧
اجلنائيـــة الدوليـــة وســـيادة القـــانون مبناســـبة الـــذكرى االستشـــارية العاشـــرة للربملـــانيني حـــول احملكمـــة تهـــا مجعي

يف مدينة كييف، بأوكرانيا.السنوية العشرين لنظام روما األساسي
خططت جامعة بوردو تنظيم مؤمتر بشأن "عشرون سنة مرت تشرين الثاين/نوفمرب، ٢٣-٢١ويف -٣٨

فرنسا.على نظام روما األساسي: االستعراض واآلفاق"، وذلك يف مدينة بوردو ب
كــانون األول/ديســمرب، خططــت الــوزارة اخلاصــة ١٤تشــرين الثــاين/نوفمرب إىل ٢٦ويف الفــرتة مــن -٣٩

بأوروبــا والشــؤون اخلارجيــة يف فرنســا، ووزارة العــدل، ومعهــد الدراســات املتقدمــة بشــأن العــدل، واملدرســة 
تنظــيم معــرض لألعمــال الفنيــة الوطنيـة للقضــاء، واملدينــة الدوليــة للفنــون وحقــوق اإلبــداع، ومدينــة بــاريس

واملوائد املستديرة بعنوان: نظرة جديدة على احملكمة اجلنائية الدوليـة: عشـرون سـنة مـرت علـى نظـام رومـا 
األساسي" يف مدينة باريس، بفرنسا.

____________


